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Tento leták je určený rodičom detí, ktoré sú zapísané do školy alebo navštevujú
alternatívne programy poskytované školou alebo orgánom miestnej samosprávy.
Je tiež určený každému, kto sa každodenne stará o dieťa.
Dokument tiež vysvetľuje, že ste povinný ubezpečiť sa, či vaše dieťa pravidelne
navštevuje školu1.
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Alternatívny program je vzdelávací program, ktorý sa koná mimo bežných alebo osobitných
škôl, organizujú ho orgány miestnej samosprávy alebo školy na základe potrieb dieťaťa a je
poskytovaný rôznymi formami.

Prečo je dôležité, aby deti nevymeškávali zo školy?
Väčšina rodičov si želá, aby sa ich deťom v živote dobre darilo. V súčasnosti je viac ako
kedykoľvek predtým dôležité, aby mal človek dobré vzdelanie, ak chce mať v dospelom
živote dostatok príležitostí. Deti majú v škole iba jednu šancu, a šance vášho dieťaťa na
úspešnú budúcnosť môžu byť ovplyvnené tým, že pravidelne nenavštevuje školu alebo
alternatívny program.
Ak deti nenavštevujú školu pravidelne, môžu mať problémy stíhať školské učivo. Počas
rušného školského dňa je pre školy náročné nájsť si extra čas a pomôcť deťom dobehnúť
zameškané.
Ale nejde iba o učivo: vymeškávanie školského života a jeho sociálnej stránky môže najmä na
základnej škole ovplyvniť schopnosť dieťaťa vytvárať a udržiavať si priateľstvá, čo je
najdôležitejšou súčasťou dospievania.
Zavedenie dobrých návykov už v ranom veku, v škôlke alebo na základnej škole, pomôže
vášmu dieťaťu neskôr. Zamestnávatelia chcú zamestnávať spoľahlivých pracovníkov. Z tohto
dôvodu môžu mať deti, ktoré mali zlú školskú dochádzku, menej šancí nájsť si dobrú prácu.
Byť presný je tiež veľmi dôležité. Neskorý príchod do školy môže pôsobiť rušivo na vaše
dieťa, učiteľa a ostatné deti v triede.
Niektorí rodičia sa snažia, ale je pre nich veľmi ťažké donútiť deti chodiť do školy.
Výskum dokázal, že deti, ktoré nechodia pravidelne do školy sú zraniteľnejšie a ľahšie
zatiahnuté do trestných činov. Deti, ktoré chodia poza školu páchajú priestupky ľahšie ako
deti, ktoré do školy chodia. Výskum tiež dokázal, že na strednej škole s priemerne 17
vymeškanými dňami má iba 40 % žiakov dobré maturitné vysvedčenie (známky od 1 do 3)
v porovnaní s 90 % žiakov pri priemernom vymeškaní 8 dní. Na základných školách
s priemerne vymeškanými 15 dňami dosahuje menej ako 65 % žiakov dobré výsledky v
matematike a angličtine v porovnaní s 90 % v školách s priemerne max. 8 vynechanými
dňami. Niektorí rodičia sú prekvapení ako rýchlo ich deti nadobudnú 15 vymeškaných dní.
V škole záleží na každej hodine, a deti, ktoré školu vymeškávajú, majú problém učivo
dobehnúť.
Čo hovorí zákon?
Zo zákona musia všetky školopovinné deti (od 5 do 16 rokov) dostať adekvátne a úplné
vzdelanie. Ako rodič ste zodpovedný za poskytnutie adekvátneho vzdelania buď zapísaním
dieťaťa do školy alebo zabezpečením náhradného programu, ktorý poskytuje adekvátne
a úplné vzdelanie.
Po zapísaní vášho dieťaťa do školy ste povinný ubezpečiť sa, či vaše dieťa pravidelne
navštevuje školu. Ak vaše dieťa nenavštevuje školu pravidelne – aj ak vymeškáva bez vášho
vedomia – orgán miestnej správy (OMS) môže proti vám podniknúť súdne kroky (viď na
druhej strane).

Povinnosťou OMS je ubezpečiť sa, či si rodičia plnia svoje povinnosti. Rodičia sú povinní
ubezpečiť sa, či zapísané dieťa pravidelne navštevuje školu alebo alternatívny program.
A čo ospravedlnené absencie?
Samozrejme môže sa vyskytnúť situácia, kedy vaše dieťa vymešká zo školy z dôvodu
choroby. Toto sa dá očakávať, a hneď na druhý deň by ste mali podľa pokynov školy a
oznámiť ochorenie dieťaťa.
Počas školského roku musia deti chodiť na lekárske alebo stomatologické vyšetrenie. Na
pravidelné prehliadky, napr. stomatologické vyšetrenie by ste sa však mali objednať cez
prázdniny alebo po vyučovaní.
Všetky plánované absencie musíte vopred a čo najskôr oznámiť škole. Absencie môže
ospravedlniť iba škola.
Ak si myslíte, že budete musieť vypýtať vaše dieťa zo školy, čo najskôr prekonzultujte
dôvody so školou. Škola akceptuje dôvody ako sú úmrtie v rodine alebo účasť na
náboženských sviatkoch. Neakceptovateľnými dôvodmi vymeškania zo školy sú napr. nákupy
alebo oslava narodenín.
Dovolenka počas školského roka?
Neočakávajte, že škola, do ktorej chodí vaše dieťa, bude súhlasiť s vymeškaním kvôli
dovolenke počas školského roka. Dovolenka počas roka znamená, že dieťa vymešká
vyučovanie – a to nielen čo sa týka učiva, ale aj ostatných školských aktivít. Neskôr môže
mať dieťa ťažkosti učivo dobehnúť.
Rodičia nemajú zákonné právo brať deti zo školy kvôli dovolenke. Zákon hovorí, že školy
môžu podľa vlastného uváženia ospravedlniť desať dní absencií v školskom roku, ak:
• rodič, s ktorým dieťa trvalo žije, sa vopred uchádza o udelenie dovolenky; a
• pre dovolenku existujú výnimočné dôvody.
Každú žiadosť škola zvažuje individuálne, a berie do úvahy faktory ako načasovanie
dovolenky a školská dochádzka dieťaťa. Školy zvážia iba tie žiadosti, ktoré presahujú 10 dní
do roka a ak existujú výnimočné okolnosti. Ak potrebujete vaše dieťa zobrať zo školy počas
školského roka:
• musíte o uvoľnenie dieťaťa zo školy požiadať čo najskôr a vždy pred príslušnou
dovolenkou;
• pokiaľ sa nevyskytnú výnimočné okolnosti, nikdy nežiadajte o uvoľnenie dieťaťa zo
školy počas skúškového obdobia;
• pokiaľ nemáte povolenie školy, nerezervujte si dovolenku počas roka; a
• pamätajte, že škola nemusí súhlasiť s uvoľnením dieťaťa zo školy.
Čo sa stane, keď moje dieťa nenavštevuje školu pravidelne?
Škola, do ktorej chodí vaše dieťa je zo zákona povinná nahlásiť slabú dochádzku OMS.
Väčšina OMS zamestnáva školských sociálnych kurátorov (tiež nazývaných školskí sociálni
pracovníci), ktorí monitorujú školskú dochádzku a pomáhajú rodičom plniť si svoje
povinnosti.

Ak vaše dieťa nenavštevuje školu pravidelne, sociálny pracovník vás môže navštíviť alebo
kontaktovať písomne. Sociálny pracovník spolupracuje s rodičmi pri riešení problémov so
školskou dochádzkou dieťaťa. Škola alebo OMS vám môžu ponúknuť rodičovskú zmluvu.
Ide o formálnu zmluvu, v ktorej škola a/alebo OMS súhlasia poskytovať podporu a vy
súhlasíte prijať kroky na zlepšenie dochádzky vášho dieťaťa. V niektorých oblastiach môžu s
deťmi na dochádzke pracovať iní pracovníci, napr. učitelia alebo personálni poradcovia školy.
Ako rodič páchate trestnú činnosť, ak sa nestaráte, či vaše dieťa pravidelne navštevuje
školu, aj ak dieťa zo školy vymeškáva bez vášho vedomia. Hrozí vám riziko pokuty
alebo žaloby.
OMS sa môže rozhodnúť súdne stíhať rodiča.
Ak sa tak stane:
•
•

Rodič môže dostať pokutu vo výške 2500 £ alebo mu hrozí väzenie z dôvodu
neplnenia svojich povinností súvisiacich s dochádzkou dieťaťa do školy.
Úradník so súdnou právomocou môže vydať rodičovský príkaz, čo znamená, že rodič
musí navštevovať konzultačný a poradenský program, zvyčajne rodičovskú triedu.

Podobne môže byť namiesto stíhania uvalená pokuta vo výške 50 £ (OMS, škola alebo
polícia). Ak pokutu rodič nezaplatí do 28 dní, bude zvýšená na 100 £. Nezaplatenie pokuty
bude mať za následok súdne stíhanie.
OMS môže požiadať o príkaz na predanie mladistvého do ústavnej výchovy (ESO) namiesto
alebo zároveň so stíhaním rodičov. Tento príkaz bude predložený na súdnom konaní. ESO sa
vystavuje s ohľadom na dieťa a OMS sa stáva zodpovedným za poradenstvo, podporu
a vydávanie pokynov dieťaťu a jeho rodičom s cieľom zabezpečiť pravidelnú školskú
dochádzku. Ak rodičia nespolupracujú, budú sankcionovaní. Zodpovedný úradník môže tiež
navrhnúť OMS, aby zvážil žiadosť o ESO a následné stíhanie rodičov.
V akom veku musí dieťa začať chodiť do školy?
Deti dosahujú školopovinný vek po dosiahnutí prvého z týchto dátumov, ktorý nastane v deň
alebo po dni piatych narodenín:
•
•
•

31. august
31. december, alebo
31. marec.

Pre vaše dieťa je veľmi dôležité získať dobré návyky pravidelnej a včasnej dochádzky ešte
skôr, ako začne chodiť do škôlky alebo školy.
V akom veku môžu deti prestať chodiť do školy?
Zo zákona končí povinné vzdelávanie detí v Anglicku posledným júnovým piatkom v
školskom roku, v ktorom dieťa dosiahne 16 rokov.
Vaše dieťa nemôže odísť zo školy pred týmto dátumom. Aj ak dieťa už má vystavenú kartu
sociálnej poisťovne, stále je protizákonné opustiť školu a začať pracovať na plný úväzok.

Čo môžem urobiť, aby som pomohol?
•
•
•
•
•
•
•

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa vymeškáva zo školy alebo je v škole nešťastné,
mali by ste čo najskôr kontaktovať školu alebo sociálne služby OMS, ktorí budú
s vami spolupracovať s cieľom vyriešiť tento problém.
Ubezpečte sa, že vaše dieťa vie, že neschvaľujete vymeškávanie školy, ale sledujte
konkrétne dôvody pre vymeškávanie, ako napr. šikanovanie alebo problémy s učivom
a prediskutujte ich so školou.
Ak je vaše dieťa choré alebo vymešká vyučovanie z iného dôvodu, kontaktuje školu
v prvý deň absencie.
O absencii informujte školu v súlade s jej pokynmi a vždy oznámte dni, počas ktorých
vaše dieťa nebude môcť prísť do školy.
Ubezpečte sa, že vaše dieťa prichádza do školy načas tak na ranné ako aj poobedné
vyučovanie.
Zaujímajte sa o vzdelávanie vášho dieťaťa. Spýtajte sa ho, aký mal deň, pochváľte ho
za dosiahnuté výsledky a povzbuďte ho.
Spolupracujte s akoukoľvek formou podpory, či už ide o rodičovskú zmluvu
poskytovanú školou alebo OMS.

Kde môžem získať viac informácií?
Začnite vo vašej škole alebo na oddelení sociálnych služieb OMS.
Nižšie sú uvedené ďalšie užitočné zdroje informácií.
Poradenské centrum pre vzdelávanie (Advisory Centre for Education - ACE)
Nezávislé, praktické a právne poradenstvo v oblasti školstva.
Všeobecná linka pomoci:
0808 8005793 (14:00 – 17:00 počas pracovných dní)
Informácie o vylúčení: 0808 8000327
Na internetovej stránke je k dispozícii informačná príručka na stiahnutie, ktorá obsahuje
informácie o šikanovaní a zvláštnych vzdelávacích potrebách: www.ace-ed.org.uk
Linka dôvery pre deti (Childline)
Bezplatná linka dôvery pre deti.
Tel.: 0800 1111
www.childline.org.uk
Linka dôvery pre rodičov (Parentline Plus)
Bezplatná 24-hodinová linka dôvery pre rodičov.
Tel.: 0808 800 2222
Bezplatné telefónne číslo pre hluchonemých a nepočujúcich: 0800 783 6783
www.parentlineplus.org.uk
Informačné letáky
Kurzy a workshopy
www.dfes.gov.uk/schoolattendance
Informácie o všetkých aspektoch školskej dochádzky vrátane liniek na príslušnú legislatívu.

www.dfes.gov.uk/bullying
Informácie a rady pri šikanovaní.
www.parentscentre.gov.uk
Informácie a podpora rodičov pre pomoc s učením detí.
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